VIH E SIDA NO TRABALHO: O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE OCUPACIONAL
PORTO:

SÁBADO, 23 DE MAIO DE 2015, INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (ISPUP)

ENQUADRAMENTO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO
Em Portugal, 68% dos “portadores assintomáticos” da infeção
VIH são jovens adultos entre os 20 e os 39 anos (Relatório do
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2012), estando

PROGRAMA
9.00h – Apresentação e contextualização da sessão

a maioria profissionalmente ativos e aptos para o trabalho. No

9.15h – VIH e Sida: Riscos reais de transmissão no
contexto laboral

entanto, existe ainda muita desinformação (inclusivamente dos

Nuno Pereira – Infeciologista, Hospital de S. João

próprios), em relação às implicações que o facto de viver com
VIH pode ou não ter no exercício profissional de diferentes
atividades/funções. Cabe aos médicos do trabalho e, em geral,
a todos os profissionais de Saúde Ocupacional um papel
decisivo e privilegiado, pois são o elo de ligação entre o
contexto de trabalho, o trabalhador e a sua condição de saúde,

10.45h – Pausa

11.00h – VIH e Sida: Enquadramento ético-legal
relativamente ao papel do médico do trabalho
Maria do Céu Rueff – U. Lusíada e Centro de Direito
Biomédico da Fac. de Direito da U. de Coimbra

tendo a sua atuação grande influência na integração do
indivíduo a nível profissional. A Prevenção primária e
secundária da infecção VIH são também objectivos da Saúde

12.00h – VIH e Sida: abordagem dos serviços de
Saúde do Trabalho

Ocupacional (não apenas em unidades de saúde) podendo

Aptidão para o trabalho

exigir intervenções específicas de informação e sensibilização

António de Sousa Uva,	
  Professor da Escola Nacional
de Saúde Pública (UNL)

dos trabalhadores a todos os níveis das organizações.

Profilaxia Pós-Exposição ao VIH

OBJETIVO GERAL E CONTEÚDOS

Luís Mendonça Galaio, Médico do Trabalho no
CHLN, EPE / Hospital de Santa Maria

Desenvolvimento das competências dos profissionais de
Saúde Ocupacional com os conhecimentos mais atualizados e
cientificamente comprovados sobre a infeção VIH no contexto
laboral, de modo a poderem aplicar as práticas mais
adequadas dos pontos de vista ético e científico no
desenvolvimento da sua atividade profissional.

Conteúdos:
§

Componente médico/científica da área do VIH com
implicações no contexto laboral.

§

Aptidão para o Trabalho e VIH.

§

Profilaxia Pós-Exposição ao VIH.

§

Enquadramento ético-legal relativamente ao papel do
médico do trabalho.

13.00h – Almoço livre

14.00h – Análise de casos práticos em pequenos
grupos
15.00 – Partilha e discussão das conclusões de cada
grupo, em plenário, com orientação e
participação dos formadores
16.30h – Avaliação e Encerramento

INFORMAÇÕES GERAIS

ENTIDADES ORGANIZADORAS
O GAT, Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos

Nº PARTICIPANTES:

Mínimo: 15

Máximo: 50

de VIH/SIDA – Pedro Santos, é uma IPSS de adesão
individual

e

cooperação

entre

pessoas

de

diferentes

comunidades e de diferentes organizações, afetadas pelo VIH.
A Ser+, Associação Portuguesa de Prevenção e Desafio à
Sida é uma Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS) que atua no apoio às pessoas que vivem com VIH/Sida,
visando garantir os seus direitos fundamentais, bem como ao
nível da prevenção desta infeção.
O GAT, em parceria com a Ser+, desenvolve
desde

2011

o

projeto

Centro

PÚBLICO-ALVO:
Médicos do Trabalho, Enfermeiros do Trabalho, outros
profissionais de Saúde Ocupacional e de outras áreas da
saúde, outros profissionais de serviços de Saúde e Segurança
do Trabalho e estudantes.
DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Porto: Sábado, 23 de Maio de 2015, Auditório do ISPUP
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto

Anti-

(ISPUP) | Rua das Taipas nº 135, 4050-600 Porto

Discriminação VIH, que tem como objetivo
principal diminuir a discriminação e o estigma em relação às
pessoas que vivem com infeção VIH. Conta com as vertentes
de atendimento e apoio jurídico às pessoas infetadas pelo VIH,

CERTIFICADO:
Os participantes receberão um certificado no final da ação.

discriminadas nos seus direitos, e de formação e capacitação

Ação abrangida no programa Cidadania Ativa, financiado pela

destas mesmas pessoas e de profissionais nas áreas laboral,

EEA Grants (Mecanismo Financeiro do Espaço Económico

escolar, de saúde e de apoio social para responderem aos

Europeu) e gerido pela F. Calouste Gulbenkian

problemas de estigma associados a esta infeção.
| sermais.org@sermais.pt | www.sermais.pt

INSCRIÇÕES E PAGAMENTO:

A SPMT - Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho é

Inscrição

uma associação de carácter científico, tendo por fim essencial

Até 02/05/2015

promover o estudo, investigação, criação e difusão de

De 02/05 a 20/05/2015

Sócios
SPMT
50€

Não sócios
SPMT
70€

Estudantes
pré-graduados
35€

65€

90€

45€

conhecimento científico na área da Medicina do Trabalho (e de
forma mais global, da Saúde e Segurança do Trabalho).

A inscrição bem como o comprovativo da transferência deve ser

A formação contínua dos médicos do trabalho (e outros

enviado para o endereço da SPMT, por correio ou email, com os

técnicos no campo da Saúde Ocupacional) é também missão

seguintes dados: formação em que se inscreve, nome,

da SPMT, desta forma fomentando as melhores práticas

formação académica, contacto telefónico e contacto de

relativas à prevenção de doenças ligadas ao trabalho e à

email.

promoção da saúde no local de trabalho.
Sendo a missão da SPMT o Homem e o trabalho, presta um
contributo, com utilidade pública, para o desenvolvimento e
valorização técnico-científica da Medicina do Trabalho e da
Saúde Ocupacional. Como sociedade científica, tem ainda por
missão promover o ramo da ciência a que se dedica,
contribuindo dessa forma para trabalhadores mais saudáveis
em locais de trabalho mais saudáveis e seguros.

Parcerias:

spmt@spmtrabalho.com
| Av. da República, 34 - 1º- 1050-193 Lisboa
| www.spmtrabalho.com
As inscrições só são consideradas definitivas após boa cobrança.
Cheque: à ordem de SPMT - Sociedade Portuguesa de Medicina
do Trabalho
Transferência bancária:

NIB: 0035 0127 0005 5973 2308 1

